________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________20206185973____________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність: Поводження з небезпечними відходами . Зберігання. Оброблення (переробка,
сортування) .Утилізація. - Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму (постанова КМУ №
1120 від 13 липня 2000 р. Жовтий перелік відходів . 41) та інше. Робота по поводженню з небезпечними
відходами складається з наступних етапів - утворені відходи в процесі діяльності в випадку їх значної
кількості підлягають зберіганню в спеціально пристосованих складських приміщеннях (загальний тоннаж для
зберігання відходів складає до 32 тис.т ), з метою подальшого їх оброблення (переробка і сортування).
Постільки основним відходом являється не конденсійний бітум (не відповідає вимогам відповідних ДСТУ) і
його похідні (асфальтени, гудрони, тощо) то переробка даного відходу здійснюється термічними методами з
додаванням відповідних пластифікаторів і розчинників в результаті чого отримуються товарні продукти –
паливний мазут та будівельний і асфальтовий бітум. Оброблення (переробка) відходів становить до 8-10
тис.т/міс. Залишками даного процесу є кам’яно вугільні смоли та тяжкі гудрони (до 200 – 500 т/міс). Утилізація
даних залишків відбувається шляхом їх спалення за температури вище 800 0С в топках виробничих реакторі
підприємства (операції з утилізації відходів код. R1 – використання у вигляді палива (крім безпосереднього
спалювання) чи іншим чином для отримання енергії). Утворенні при цьому викиди аналогічні викидам, що
відбуваються в процесі спалення мазуту в загально прийнятих виробничих процесах, та не перевищують ГДК .
Виробничі потужності підприємства по поводженню (зберігання, оброблення, утилізація) з небезпечними
відходами (4-й клас небезпеки) розташовані на земельних ділянках по вулиці М. Рильського, 50 та 50 А в смт.
Рожнятів, Івано-Франківської області
_
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 77701, Івано-Франківська обл., смт. Богородчани, вул. Грушевського, 52,
Приватне підприємство «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398_______
Поштова адреса: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 7-9
тел. +380964871602. E-mail: westoilgaz69@gmail.com
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул.Митрополита Василя Липківського, 35,
м.Київ,03035. Електронна пошта: OVD@menr.gov.ua; Контактні телефони: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50,
Контактна особа: Чіченкова Марина Олегівна, тел. (044) 206-31-13_______________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля:
Здійснення планової діяльності – поводження з небезпечними відходами. Висновок з ОВД отримується
згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Даний висновок потрібен як для здійснення планової
діяльності так і отримання ліцензії на вид господарської діяльності - поводження з небезпечними відходами,
яка надається Міндовкілля
_
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його
видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та пропозиції подаюся в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) .
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
____________________________________________________________________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
___________________________________________________________________________________________________
Громадські слухання (другі) відбудуться ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
___________________________________________________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул.Митрополита Василя Липківського,
35, м.Київ,03035. Електронна пошта: OVD@menr.gov.ua; Контактні телефони: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50,
Контактна особа: Чіченкова Марина Олегівна, тел. (044) 206-31-13_______________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, вул.Митрополита Василя Липківського,
35, м.Київ,03035.
Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля :
OVD@mepr.gov.ua (зауваження та пропозиції подавати з приміткою – Номер реєстраційної справи в реєстрі
ОВД 20206185973)
Контактна особа: Чіченкова Марина Олегівна, тел. (044) 206-31-13__________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 75 аркушах.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

________________________________________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними: Ознайомлення зі змістом звіту з ОВД можливе в приміщенні Рожнятівської сільської
Ради. Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт Рожнятів, площа Єдності, буд. 15, протягом громадського
обговорення. Контактна особа-Мацевко Василь Степанович тел +380987605470
_
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа)

